
                                                                   Návrh 

Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019 
 

NÁZOV LEGISLATÍVNEJ ÚLOHY 

 

 

GESTOR  

(SEKCIA) 

 

DÔVOD PREDLOŽENIA 

(uznesenie vlády SR, právo 

EÚ- nariadenie, smernica,  

termín prebratia smernice 

 

 

IPK 

 

PVM 

 

MPK 

 

LRV SR 

HSR SR 
Komisia 

 LRVSR 

 

V       VLÁDA  

SR     

     S 

 

NR SR 

 
ZBIERKA 

ZÁKONOV 

SR 

 

 1 

Identifikácia pripravovaných legislatívnych aktivít, ktoré majú najväčší dosah na neziskový sektor a občiansku spoločnosť,  

ponecháva MŽP SR na zváženie členov Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a prípadnú ďalšiu diskusiu  

(vyznačené najvýznamnejšie zákony z pohľadu MŽP SR). 

   

ZÁKONY                   

Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. 

o obchodovaní s emisnými 

kvótami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   

 

Uvedené v PLÚV SR na rok 

2019 v mesiaci marec. 

SZKaOO Transpozícia smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. 

marca 2018, ktorou sa mení 

smernica 2003/87/ES s 

cieľom zlepšiť nákladovo 

efektívne znižovanie emisií 

a investície do 

nízkouhlíkových 

technológií a rozhodnutie 

(EÚ) 2015/1814 

-  -    01    02 03  04     07 

Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. 

o fluórovaných skleníkových 

plynoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Uvedené v PLÚV SR na rok 

2019 v mesiaci marec. 

 

SZKaOO Potreba vykonania úprav 

a doplnení zákona 

vyplývajúcich z aplikácie 

platného zákona v praxi 

- -  01 

 

  03 03  04 07 
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Návrh zákona o prevencii a 

manažmente introdukcie a 

šírenia inváznych nepôvodných 

druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

SOPBaK Implementácia nariadenia 

EP a Rady (EÚ)  

č. 1143/2014 o prevencii  

a manažmente introdukcie  

a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov 

-  -  -     01 02  03 06 

Návrh zákona o zálohovaní 

jednorazových obalov na 

nápoje 

SEHaOH Dosiahnutie vyššej miery 

zberu odpadov z 

jednorazových plastových 

obalov zavedením 

osobitného zálohového 

systému 

- - 01 03 08  08 12 

Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Uvedené v PLÚV SR na rok 

2019 v mesiaci august. 

SEHaOH Transpozícia smerníc 

Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č.: 

-2018/849 z 30. mája 2018, 

ktorou sa menia smernice 

2000/53/ES o vozidlách po 

dobe životnosti, 

2006/66/ES o batériách a 

akumulátoroch a použitých 

batériách a akumulátoroch 

a 2012/19/EÚ o odpade z 

elektrických a 

elektronických zariadení, 

02 03 04 06 10  11 - 
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-2018/850 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

1999/31/ES o skládkach 

odpadov, 

-2018/851 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

2008/98/ES o odpade, 

-2018/852 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

94/62/ES o obaloch a 

odpadoch z obalov. 

 

 

EU Pilot č. EUP (2018) 

9334, ktorý sa týka 

transpozície a uplatňovania 

smernice Rady 1999/31/ES 

z 26. apríla 1999 o 

skládkach odpadov v 

platnom znení a smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES z 19. 

novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc 

v platnom znení  



                                                                   Návrh 

Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019 
 

NÁZOV LEGISLATÍVNEJ ÚLOHY 

 

 

GESTOR  

(SEKCIA) 

 

DÔVOD PREDLOŽENIA 

(uznesenie vlády SR, právo 

EÚ- nariadenie, smernica,  

termín prebratia smernice 

 

 

IPK 

 

PVM 

 

MPK 

 

LRV SR 

HSR SR 
Komisia 

 LRVSR 

 

V       VLÁDA  

SR     

     S 

 

NR SR 

 
ZBIERKA 

ZÁKONOV 

SR 

 

 4 

Zákon o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie 

 

Uvedené v PLÚV SR na rok 

2019 v mesiaci jún. 

SEHaOH Odstránenie nedostatkov 

zákona, duplicitné a 

neprimerané zaťaženie 

príslušných orgánov, 

spresnenie a zjednodušenie 

podmienok pre 

podnikateľské prostredie, 

najmä povinností, ktoré sú 

nad rámec európskej 

úpravy, ale aj nad rámec 

domácej právnej úpravy. 

02 02 02 05 06  08 11 

Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení neskorších 

predpisov 

 

Uvedené v PLÚV SR na rok 

2019 v mesiaci máj. 

 

SZKaOO Potreba zadefinovania 

kompetencií pre 

samosprávu v kvalite 

ovzdušia a aplikačná prax 

03 03 04 05 05 06 10 

Návrh zákona o informačnom 

systéme odpadového 

hospodárstva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

SEHaOH Iniciatívny materiál 

 

EU Pilot č. EUP(2016) 

8727, ktorý sa týka 

transpozície smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2012/19/EÚ o odpade 

02 03 03 05 05 05 11 



                                                                   Návrh 

Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019 
 

NÁZOV LEGISLATÍVNEJ ÚLOHY 

 

 

GESTOR  

(SEKCIA) 

 

DÔVOD PREDLOŽENIA 

(uznesenie vlády SR, právo 

EÚ- nariadenie, smernica,  

termín prebratia smernice 

 

 

IPK 

 

PVM 

 

MPK 

 

LRV SR 

HSR SR 
Komisia 

 LRVSR 

 

V       VLÁDA  

SR     

     S 

 

NR SR 

 
ZBIERKA 

ZÁKONOV 

SR 

 

 5 

z elektrických a 

elektronických zariadení 

(OEEZ) 

 

Návrh zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 151/2002 Z. z. o používaní 

genetických technológií  a 

geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších 

predpisov 

SEHaOH Transpozícia smernice 

Komisie (EÚ) 2018/350 z 

8. marca 2018, ktorou sa 

mení smernica Európskeho 

parlamentu             a Rady 

2001/18/ES, pokiaľ ide o 

posudzovanie env. rizík 

geneticky modifikovaných 

organizmov 

05 05 06 07 09 09 12 

Návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon  č. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov 

SOPBaK Aplikačná prax 

 

Infringement č. 2018/4076, 

ktorý sa týka nesúladu 

vnútroštátneho práva SR so 

smernicou Rady 92/43/EHS 

o ochrane prirodzených 

biotopov a uplatňovania 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2009/147/ES o ochrane 

voľne žijúceho vtáctva 

- - - 05 06 08 11 
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NÁZOV LEGISLATÍVNEJ ÚLOHY 
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v súvislosti s ochranou 

hlucháňa hôrneho 

Návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. 

z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

SEHaOH Aplikačná prax - 11 12 - -  - - 

NARIADENIE VLÁDY SR          

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje Tatranský národný 

park 

SOPBaK Programové vyhlásenie 

vlády Slovenskej republiky; 

Uznesenie vlády Slovenskej 

republiky č. 883/2010 z 15. 

decembra 2010. 

04 04 05 07 08 - 08 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Bradlo  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091§ 

27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín 

- - -   02 03    -  03 
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Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Čenkov 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091§ 

27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -   02 03   - 03 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Vinište 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091§ 

27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

- - -  02 03   - 03 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Široká 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

03 03 04  05 06   - 06 
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Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Mostová 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

02 02 02  03 04   - 04 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Nesvadské piesky  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV 

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

02 02 02 03 04    -  04 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV 

infringement č. 2016/2091 

02 02 02   03 04 -  04 
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sa vyhlasuje chránený areál 

Jurský chlm  

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Kamenínske slaniská  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04   05 06 - 06 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Síky  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

03 03 04  05 06 - 06 
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prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Panské lúky  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04  05 06     - 06 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Marcelovské piesky  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04  05 06 -           06 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Devínske jazero  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

03 03 04  05 06    - 06 



                                                                   Návrh 

Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019 
 

NÁZOV LEGISLATÍVNEJ ÚLOHY 

 

 

GESTOR  

(SEKCIA) 

 

DÔVOD PREDLOŽENIA 

(uznesenie vlády SR, právo 

EÚ- nariadenie, smernica,  

termín prebratia smernice 

 

 

IPK 

 

PVM 

 

MPK 

 

LRV SR 

HSR SR 
Komisia 

 LRVSR 

 

V       VLÁDA  

SR     

     S 

 

NR SR 

 
ZBIERKA 

ZÁKONOV 

SR 

 

 11 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Devínska Kobyla  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04 05 06 -    06 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Čachtické Karpaty  

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04 05 06 -    06 
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Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje chránený areál 

Ostrovné lúčky 

SOPBaK EU Pilot č. 8936(2016)ENV  

infringement č. 2016/2091 

§ 27 ods. 9 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. 

Čl. 4 ods. 4 smernice Rady 

92/43/EHS o ochrane 

prírodných biotopov a voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín. 

03 03 04 05 06     - 06 

Návrh nariadenia vlády 

Slovenskej republiky, ktorým 

sa vyhlasuje ochranné pásmo 

Kysackej jaskyne 

SOPBaK § 24 ods. 8 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov 

12 - - - - - - 

VYHLÁŠKY MŽP SR          

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 465/2013 Z. z. o technických 

požiadavkách na elektrické 

zariadenia a elektronické 

zariadenia v znení neskorších 

predpisov 

SEHaOH Transpozícia delegovaných 

smerníc Komisie (EÚ) č.: 

-2018/736 z 27. februára 

2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre sklenené 

alebo keramické časti 

- 01 01 02 -    -      03 
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určitých elektrických a 

elektronických 

komponentov s obsahom 

olova, 

-2018/737 z 27. februára 

2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova v spájkach 

na priletovanie k zoradeným 

diskovitým a plochým 

viacvrstvovým keramickým 

kondenzátorom, 

-2018/738 z 27. februára 

2018, ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova v prvkoch 
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cermetového dolaďovacieho 

potenciometra, 

-2018/739 z 1. marca 2018, 

ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova ako 

legujúceho prvku v oceli a 

vykonať notifikáciu, 

-2018/740 z 1. marca 2018, 

ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova ako 

legujúceho prvku hliníka, 

-2018/741 z 1. marca 2018, 

ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 
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technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova ako 

legujúceho prvku v medi, 

-2018/742 z 1. marca 2018, 

ktorou sa na účely 

prispôsobenia vedeckému a 

technickému pokroku mení 

príloha III k smernici 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 

ide o výnimku pre 

používanie olova v zvaroch s 

vysokou teplotou tavenia a 

vykonať notifikáciu 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky               

č. 399/2005 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č.151/2002 Z. 

SEHaOH Transpozícia smernice 

Komisie (EÚ) 2018/350 z 8. 

marca 2018, ktorou sa mení 

smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 

2001/18/ES, pokiaľ ide o 

posudzovanie 

environmentálnych rizík 

03 03 03 04 - - 04 
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z. o používaní genetických 

technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v 

znení neskorších predpisov 

geneticky modifikovaných 

organizmov 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší 

v znení neskorších predpisov 

SZKaOO Aplikačná prax 06 06 08 10 - - 11 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o 

odpadoch v znení neskorších 

predpisov 

SEHaOH Transpozícia smerníc 

Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č.: 

-2018/849 z 30. mája 2018, 

ktorou sa menia smernice 

2000/53/ES o vozidlách po 

dobe životnosti, 2006/66/ES 

o batériách a akumulátoroch 

a použitých batériách a 

akumulátoroch a 

2012/19/EÚ o odpade z 

08 08 09 11 - - 12 
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elektrických a 

elektronických zariadení, 

-2018/850 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

1999/31/ES o skládkach 

odpadov, 

-2018/851 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

2008/98/ES o odpade, 

-2018/852 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

94/62/ES o obaloch a 

odpadoch z obalov. 

 

EU Pilot č. EUP (2018) 

9334, ktorý sa týka 

transpozície a uplatňovania 

smernice Rady 1999/31/ES z 

26. apríla 1999 o skládkach 

odpadov v platnom znení a 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2008/98/ES z 19. novembra 

2008 o odpade a o zrušení 

určitých smerníc v platnom 

znení 
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Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov 

vyhradených výrobkov 

 v znení neskorších predpisov 

SEHaOH Transpozícia smerníc 

Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č.: 

-2018/849 z 30. mája 2018, 

ktorou sa menia smernice 

2000/53/ES o vozidlách po 

dobe životnosti, 2006/66/ES 

o batériách a akumulátoroch 

a použitých batériách a 

akumulátoroch a 

2012/19/EÚ o odpade z 

elektrických a 

elektronických zariadení, 

-2018/850 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

1999/31/ES o skládkach 

odpadov, 

-2018/851 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

2008/98/ES o odpade, 

-2018/852 z 30. mája 2018, 

ktorou sa mení smernica 

94/62/ES o obaloch a 

odpadoch z obalov. 

 

 

08 08 09 11 - - 12 
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EU Pilot č. EUP (2018) 

9334, ktorý sa týka 

transpozície a uplatňovania 

smernice Rady 1999/31/ES z 

26. apríla 1999 o skládkach 

odpadov v platnom znení a 

smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 

2008/98/ES z 19. novembra 

2008 o odpade a o zrušení 

určitých smerníc v platnom 

znení 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti 

SEHaOH V súvislosti s procesom 

prijatia nového zákona o 

ISOH je potrebné prijať aj 

novelu evidenčnej vyhlášky 

 

EU Pilot č. EUP (2018) 

9334, ktorý sa týka 

transpozície a uplatňovania 

smernice Rady 1999/31/ES 

z 26. apríla 1999 o 

skládkach odpadov v 

platnom znení a smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES z 19. 

08 08 09 11 - -  12 
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novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc 

v platnom znení 

 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a uskladnení 

odpadovej ortuti 

SEHaOH EU Pilot č. EUP (2018) 

9334, ktorý sa týka 

transpozície a uplatňovania 

smernice Rady 1999/31/ES 

z 26. apríla 1999 o 

skládkach odpadov v 

platnom znení a smernice 

Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES z 19. 

novembra 2008 o odpade a 

o zrušení určitých smerníc 

v platnom znení 

08 08 09 11 - - 12 

Návrh vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 359/2007 Z. 

z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov 

SEHaOH Aplikačná prax - 11 12 - - - - 
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Legenda: 

IPK: Interné pripomienkové konanie 

PVM: Porada vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

MPK: Medzirezortné pripomienkové konanie      

LRV SR: Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky 

Komisia: Stále pracovné komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 

HSR SR: Hospodárska a sociálna rada  Slovenskej republiky 

Vláda SR: Vláda Slovenskej republiky 

NR SR: Národná rada Slovenskej republiky 

PLÚV SR: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky 

SEHaOH: Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 

SZKaOO: Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia 

SOPBaK: Sekcia ochrany prírody, biodiverzity  a krajiny 

 


